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Conic lança Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016
AGENDA DE FEVEREIRO



De 04 a 11

Recesso de Carnaval


Dia 10

Lançamento da Campanha da Fraternidade 2016


Dias 15 e 16

Encontro de Planejamento das Cáritas que atuam no semiárido do Regional NE3


Dia 19

Ato de Resistência no Quilombo Rio
dos Macacos

A Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 será lançada oficialmente na quartafeira de cinzas, dia 10 de fevereiro. O tema da campanha deste ano é “Casa Comum,
nossa responsabilidade”, e o lema: “Quero ver o direito brotar como fonte e correr
a justiça qual riacho que não seca” (Am 5.24). A campanha deste ano busca fortalecer a construção de políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da Casa Comum, ou seja, do planeta Terra. Leia mais

O que é o Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil?

Cáritas Diocesana de Propriá juntamente com
parceiros iniciou o plantio de arroz orgânico

É o conjunto de ações, atos normativos e instrumentos que
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as Organizações da Sociedade Civil, na perspectiva de superar o ambiente de insegurança jurídica, reconhecendo as peculiaridades dessas organizações, favorecendo a implementação de parcerias mais efetivas, a transparência na aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento

A iniciativa do plantio de arroz orgânico, isto é, sem uso

das Organizações. O Marco tem como objetivo aperfeiçoar o

de agrotóxico, com alguns camponeses do povoado São

ambiente jurídico e institucional relacionado às Organiza-

Miguel no município de Propriá, é inspirada no testemu-

ções da Sociedade Civil e suas relações de parceria com o

nho e na experiência do rizicultor gaúcho, Mauro Cibulski-

Estado. A Cáritas Regional NE3 faz parte do conjunto de or-

do. Leia mais

ganizações/entidades envolvidas nessa construção.

Faça parte das ações que mudam vidas. Conheça e faça parte da Rede Permanente de Solidariedade
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Agentes Cáritas do Regional NE3 planejaram ações da área de Economia
Popular Solidária

Participantes do Encontro

A Cáritas Regional Nordeste 3 reuniu, em Salvador, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2016, no Instituto Frei Ludovico, representantes de Cáritas Diocesanas e de grupos produtivos que desenvolvem ações de Economia Popular Solidária (EPS) para elaborar um plano operacional anual dessa área de atuação. Leia mais

Para iniciar as celebrações dos 60 anos da Cá-

REGIONAL NE3 NA WEB

ritas, um concurso comemorativo foi apresen

tado na XX Assembleia Nacional da Cáritas

Site:

Brasileira. Concurso comemorativo 60 anos

http://ne3.caritas.org.br/



da Cáritas Brasileira – Pintando, cantando e
contando os 60 anos da Cáritas: o aniversário

Redes Sociais:

da Cáritas Brasileira é um momento para ser partilhado, comemorado, refletido e construído junto com toda a rede. Pensando nisso, foi criado esse
concurso. Mais informações: http://caritas.org.br/60-anos-da-caritas

Página do Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
Caritas-Brasileira-RegionalNordeste-3-Bahia-eSergipe/1433354386910989?sk=info

Chuva que renova e desafia a vida
Chegou a época das chuvas no sertão. Esse fato se confirma pelas notícias
veiculadas nos diversos meios de comunicação onde se divulgou, por exemplo, que “o volume de chuvas nas regiões da Bahia superou, em 21 dias, a

Canal do YouTube:

média histórica analisada para o mês de janeiro, segundo informação da

https://www.youtube.com/channel
/UCw2kiQENnUg51cCLOWQLX6A

Secretaria do Meio Ambiente (Sema)”. Apesar desse cenário do mês de

Álbuns do Flickr:

elaborada para o trimestre – janeiro a março de 2016 – indica que por cau-

https://www.flickr.com/photos/133
068926@N08/albums

sa do fenômeno El Niño existe maior probabilidade de chuvas ocorrerem

janeiro, por consenso dos institutos meteorológicos no Brasil, “a previsão

abaixo da média normal climatológica em grande parte das Regiões Norte e
Nordeste do país. Leia mais

